
MR-vergadering
11 oktober 2022

1. Opening & welkom
Notulist: Mariette
Aanwezig: Yoeri, Coen, Remko, Janneke (vervangt Carolien), Patricia,
Mariette
Afwezig: Frank, Carolien

Coen

2. Notulen:

vorige vergadering staan op de site.

3. Ingekomen post Mariëtte

- mail MR cursus 14 november
- notulen OV vergadering 30-5-2022
- agenda OV vergadering 5-9-2022
- overzicht werkgroepen OV
- MR magazine oktober 2022 (opgezegd m.i.v. januari ‘23)
- infoMR nummer 3 oktober 2022
- notulen OV vergadering 5-9-2022
- agenda OV vergadering 11-10-2022

4. openstaande/ingebrachte punten

- kwaliteitskaart scenario’s COVID-19 Hieronymus
Vanuit de overheid is er centraal een basis opgesteld voor Corona
scenario’s. Dat is op bestuursniveau uitgewerkt en wordt per school
specifiek ingevuld. Janneke licht de kwaliteitskaart toe met de
verschillende niveaus van richtlijnen.
De richtlijnen op de kwaliteitskaarten zijn een dringend advies vanuit de
overheid. Je kan eigenlijk niet anders dan dit opvolgen.
Remko: Wordt dit ook gecommuniceerd met ouders?
DIt wordt gecommuniceerd als het scenario actueel wordt voor onze
school.
Vanuit het bestuur wordt er een algemene brief gecommuniceerd naar de
ouders over dat er verschillende scenario’s zijn en dat het kabinet besluit
wanneer die scenario’s in werking treden. Dit komt vanuit Leo Wijker
(bestuursvoorzitter).
Aankondigen dat de brief aan de nieuwsbrief gekoppeld is, zodat ouders
het wel lezen.
Mocht het weer zover komen, misschien in de nieuwsbrief, tips voor thuis
quarantaine in de nieuwsbrief plaatsen.
Coen: Is het bij het rode scenario mogelijk om voor de kinderen die die
dag geen fysiek onderwijs hebben, mogelijk om een inbel

Janneke



uurtje/vragenuurtje of iets
dergelijks te regelen?

Daar gaan we naar kijken.

‘Eerst het kind, dan de leerling’ bovenaan de brief en de kwaliteitskaart
plaatsen.
We hopen met z’n allen dat het niet weer zo ver komt dat we in het rode
scenario komen.

Oudergeleding  akkoord
Personeelsgeleding akkoord

- presentatie jaarplan 2022 - 2023, inclusief uitkomsten MTO
Patricia en Janneke lichten het jaarplan toe.
Bigrocks:
Begrijpend lezen en begrijpend lezen integreren met O&O,
Leerlingvolgsysteem, Rekenen, Rots en Water.

Dit jaar zelfevaluaties op technisch lezen/VNL en rekenen/automatiseren
Bij een zelfevaluatie wordt binnen het team gekeken hoe het gaat en
worden er eventueel aanpassingen gedaan n.a.v. de uitkomsten van de
zelfevaluaties. Een zelfevaluatie duurt een half jaar. Het gaat om ophalen
van informatie en een conclusie er aan verbinden. Daarna wordt er,
eventueel actie op ondernomen in het jaarplan of schoolplan.

Uitslag MTO wordt besproken specifiek op schoolniveau.

- omgaan met social media
Hoe bereik je als school de kinderen en ouders op het gebied van social
media onder de kinderen? Hoe ga je als school om met de social media
contacten die de kinderen hebben? Het gebeurt thuis/na schooltijd, wat
kan je als school mee? Want de kinderen nemen het wel mee de school
in.
Is er een programma wat aangeboden wordt op school?
Het internetprotocol is vanuit school afgegeven en ondertekend door
kind, ouder en leerkracht vanaf groep 5.
We maken het bespreekbaar in de groep en met ouders als er iets speelt.
Dat is een reactieve actie, de proactieve actie ligt bij ouders.

Vanuit burgerschap/vreedzame school gaat gekeken worden of er een
stukje mediawijsheid weer terug ingebracht kan worden.

- werving nieuw MR lid oudergeleding ivm afscheid Frank.
wervingsprocedure gaat weer opgestart worden.
Aanstaande vrijdag stukje in de nieuwsbrief. Niet met telefoonnummers
deze keer, maar mailadres Coen (skowf adres) en alle namen van MR

Patricia, Janneke

Remko



leden eronder mochten er
eventueel vragen zijn.

5.

Mededelingen vanuit de directie

-

6. Mededelingen vanuit de GMR

7. Mededelingen vanuit het team en OV
- leerkracht N is in verwachting.
- 15 november jaarvergadering OV, 20.00 in de rode kuil.
- groep 8 doet in de herfstvakantie de autocarwash om geld op te

halen voor kamp.

8. Rondvraag
- Remko: Er was in Grootebroek afgelopen zomer van alles aan de

hand bij een ander schoolbestuur. In hoeverre is dat bekend bij
SKOWF of raakt dat scholen van SKOWF?
Eigenlijk niet, niet echt bekend.

- In hoeverre is de energiearmoede een item op school? Gezien er
op scholen geld vrijgemaakt wordt vanuit de overheid voor
ontbijt en evt lunch aanbod op school?
Hier speelt het nog niet echt gelukkig. Gemeente en bestuur
zouden hier waarschijnlijk in bij moeten springen door potjes
voor te maken.

- Scholierenveldloop: Animo was dit jaar lager dan de jaren
hiervoor. Is hier een reden voor?
Organisatie na een regen jaar en 2 covid jaren was lastig. Ook de
communicatie vanuit Hollandia was minder.

- Mariette verstuurt een datumprikker voor de data van de
volgende vergaderingen.

Data vergaderingen GMR

15-12

2-2

23-3

18-5


